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lucro em 2015: r$ 23.832.000.000,00

sindicato quer reverter na justiça 
as mudanças no plano de saúde

ação do sindicato questiona 
alteração da jornada dos 
bancários do unibanco.

O Sindicato também ingressou 
com ações na Justiça do Trabalho 
contra o Itaú questionando a 
alteração contratual lesiva aos 
funcionários que faziam parte do 
Unibanco, antes da fusão entre as 
duas instituições financeiras.

Segundo Cesar Caldana, o 
Itaú acrescentou 15 minutos na 
jornada dos bancários e bancárias, 
elevando para seis horas o tempo 
de trabalho, ao mesmo tempo 
em que cortou os 15 minutos de 
intervalo intrajornada. A alteração 
no contrato de trabalho ocorreu 
a partir de novembro de 2010, de 
forma unilateral. 

“demitaú”
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Campeão de 
lucro e campeão de 
desrespeito. Esse 
é o Banco Itaú. 

Mesmo com lucro recorde 
de R$ 23,8 bilhões, com 
crescimento de 15,6% 
em relação à 2014, o Itaú continua 
com sua prática de demissões,  
fechamento de agências e falta de 

compromisso social. 
Isso mostra a ganância 

sem limites da instituição, 
que só pensa em manter 

seu lucro, mesmo que isto custe o 
emprego de muitos pais de família, 
deixem bancários e bancárias 
sobrecarregados e adoecidos e 
clientes sem atendimento. 

Uma verdadeira “palhaçada” do 
Itaú...

Para protestar contra toda essa 
situação, o Sindicato tem realizado 
uma série de paralisações e 
manifestações. 

O Itaú fechou uma agência central 
em Londrina e as unidades de Rancho 

Alegre e Tamarana, essas 
últimas depois que elas foram 
alvo de assaltantes. 

Isso causou uma grande 
comoção popular, já que as 
localidades ficaram sem o 
atendimento bancário. 

“No caso dos clientes 
e usuários de Tamarana, 
a população precisa se 
deslocar 50 quilômetros 
para acessar um serviço do Itaú, 
isso é o cúmulo da ganância e 
da falta de compromisso social. 
Imagine uma pessoa idosa ter que se 
deslocar essa distância para receber 
sua aposentadoria?”, denuncia a 
presidenta do Sindicato de Londrina, 
Regiane Portieri. 

“E existem sinalizações que o 
fechamento de agências não irá parar 
por aí. É um total desrespeito do Itaú 
com a sociedade”, complementa 
Regiane.

Ela ressaltou ainda que o banco 
prefere fechar as agências ao invés 
de reformá-las, investir em mais 

Mesmo depois de 
várias negociações, 
numa decisão unilateral 
no final do ano passado, 

a direção do Itaú mudou as regras 
do plano de saúde para os novos 
funcionários, ferindo o princípio da 
isonomia entre os empregados. As 
mudanças foram recusadas pelos 
representantes do Sindicato durante 
as negociações, pois prejudicam 
os trabalhadores mas, ainda assim, 

foram impostas pelo banco.
Segundo Cesar 

Caldana,  secretário de 
Assuntos Jurídicos do 
Sindicato de Londrina, 

entre as principais mudanças estão 
a perda do plano na aposentadoria, 
não se permite mais a inclusão de 
dependente e quanto maior a idade, 
mais o funcionário paga, entre outras 
questões.

E ainda tem mais, o funcionário 

Em sua propaganda, já contestada 

inclusive pela indução ao erro gramatical, 

o banco mostra a sua intenção: tornar 

o atendimento o menos humano 

possível, demitir os funcionários, que 

são considerados “despesa”, e ser 

primordialmente digital - o “Digitaú”.

Mais do que um banco digital, o Itaú 

é o banco da demissão e seu verdadeiro 

apelido deveria ser: “Demitaú”.

Campeão na rentabilidade, o Itaú 

está no topo da lista do desrespeito aos 

funcionários e à população. O lucro de 

2015 foi de quase R$ 24 bilhões, o maior 

que um banco já obteve na história 

deste país, mas o que faz com clientes, 

usuários e bancários é uma verdadeira 

palhaçada!

Fechou três agências na nossa 

região e o medo de demissão criou 

um verdadeiro clima de terror entre os 

bancários. 

Clientes de Tamarana, por exemplo, 

que não sabem usar ou não têm acesso 

aos meios eletrônicos agora têm que se 

deslocar mais de 50 quilômetros para 

ter acesso aos serviços do Itaú.

Lucro bilionário não combina 

com demissões, não combina com 

fechamento de agências e não combina 

com tanta falta de responsabilidade 

social.

#demitiuparou
#editorial

#mobilizacaofeitaparavocê
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segurança e garantir o atendimento da 
população. 

DEMISSÕES E AGÊNCIAS VIRTUAIS
Somente neste ano (janeiro e 

fevereiro) foram demitidos nove 
bancários em Londrina e região. 

No ano passado foram registradas 
84 dispensas de bancários, sendo 37 
delas somente no Itaú, ou seja, quase 
metade do total de dispensas. 

A holding Itaú encerrou o ano de 
2015 com 83.481 empregados, com 
redução de 2.711 postos de trabalho 
em relação a 2014. 

Essas demissões não se justificam, 
pois a receita com prestação de 
serviços mais a renda das tarifas 
bancárias apresentou crescimento 
de 11,1% no período, totalizando R$ 
30,8 bilhões. Ou seja, o Itaú cobre 
165% das despesas de pessoal com 

as receitas de prestação de serviços e 
tarifas bancárias.

Além disso, o banco vem 
investindo pesado nas agências 
digitais, centralizadas nas capitais,  
com atendimento feito por telefone 
e em horários mais estendidos. 
Foram abertas 63 agências digitais 
e fechadas 120 agências físicas no 
Brasil no ano passado.

A medida pode levar à demissão 
de 30 mil funcionários em 10 anos e 
o fechamento de 50% das “agências 
de tijolos”, conforme já dito por 
executivos do banco.

que possui o plano antigo pode 
mudar para o novo, no entanto não 
pode voltar atrás posteriormente.

“Essas regras foram 
impostas pelo banco e 
os Sindicatos já estão 

buscando a justiça para reverter 
a medida, como já ocorreu numa 
situação parecida no Santander, 
quando as mudanças foram 
canceladas depois das ações das 
entidades sindicais”, esclarece Cesar.

No monitoramento de resultados, os 
bancos não exporão, publicamente, o 
ranking individual de seus empregados. 

Parágrafo Único é vedada, ao gestor, a 
cobrança de cumprimento de resultados 
por mensagens, no telefone particular 
do empregado.

#fiquedeolho

CLÁUSULA 36º 
MONITORAMENTO DE 

RESULTADOS

Acompanhe os canais de 
comunicação do Sindicato com os 
funcionários do Itaú:

FACEBOOK: Pedreira Londrina

SINDICATO:
www.vidabancaria.com.br

#seudireito
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cresce o número de bancários 
adoecidos no itaú

#maissaúde

Para protestar contra o aumento 
no número de bancários e bancárias 
adoecidas no Itaú, em função 
crescimento do número de demissões 
e, consequentemente das cobranças 
pelo cumprimento de metas nas áreas 
comercial, operacional e empresarial, 
o Sindicato tem feito várias 
manifestações nas agências exigindo 
melhores condições de trabalho e 
mais saúde.

A secretária de Saúde do Sindicato, 
Kelly Menegon,  ressalta que a entidade 
vem lutando contra o elevado índice 
de adoecimentos de ordem física e 
psicológica verificados nas agências 

do Itaú da base territorial. O banco 
campeão em lucros é responsável 
pela maioria dos casos registrados 
pela Secretaria de Saúde da entidade. 
Dos 180 atendimentos prestados pelo 
Sindicato em 2015, mais da metade, 
ou seja, 50,55%, foram de bancários e 
bancárias do Itaú (veja o quadro).

ATENDIMENTOS SECRETARIA DE 
SAÚDE SINDICATO DE LONDRINA

2015
Total de bancários atendidos: 180

Atendimentos bancários Itaú: 91(50,55% do total)

CAT’s abertas Itaú: 17 (18,68% abriram CAT)

“Os números demonstram, sem 
sombra de dúvidas, que a política 
de pessoal do Itaú, aliada à busca 
incessante por ganhos cada vez 
maiores e o clima de insegurança 
em relação ao futuro do emprego 
no banco, acabam afetando, com 
muita gravidade, 
a saúde dos seus 
funcionários e 
f u n c i o n á r i a s ” , 
avalia.

A CAT é uma Comunicação 
de Acidente de trabalho ao 
INSS, que deve ser emitida nos 
casos de acidente de trabalho, 
incluindo os de trajeto, doença 
profissional e doença do trabalho. 
Sua emissão é importante não 

só para o tratamento de saúde, mas 
também para que o trabalhador possa 
receber os benefícios acidentários, 
inclusive, em alguns casos, gozar de 
estabilidade provisória de, no mínimo 
12 meses, bem como ser readaptado 
em outra função.

o que 
é cat


